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Bara för att de flyttar hit ska de inte sluta leva. 

 

Att leva inte bara 
existera 
 
Att arbeta personcentrerat med sociala 
aktiviteter på ett äldreboende. 

 



Sammanfattning 

Personcentrerad omsorg är en del av värdegrunden inom Svensk äldreomsorg och har visat sig ha 
positiva effekter på de boendes välbefinnande och bibehållandet av förmågor. 
 
Syftet med förbättringsarbetet: Med stöd av förbättringsmetoder erbjuda de boende en mer 
personcentrerad omvårdnad genom ett systematiskt och kontinuerligt arbete med individuellt 
anpassade sociala aktiviteter och reminiscens. 
  
Syftet med studien av förbättringsarbetet var att beskriva omsorgspersonalens upplevelser av 
lärande och förbättringar både i sin arbetssituation och för de boende. 
 
Förbättringsarbetets metod mätningar och förbättringsverktyg. Förbättringsidén utgörs av tydliga 
rutiner för arbetsdagen och för morgonmötet, där individuellt anpassade aktiviteter skall vara 
inplanerade och genomföras minst en (1) ggr/ vecka för varje boende 
 
Studiens metod: Kvalitativ innehållsanalys av skriftliga svar på öppna frågor. 
 
Resultat: Vid mätperiodens slut syns en tydlig uppåtgående trend. Dock hade inte ett stabilt resultat 
med 1 aktivitet/vecka och boende uppnåtts. Alla avdelningar hade nya rutiner för dagen på plats samt 
en struktur för dagsplaneringen. Det mätinstrument som utvecklats under arbetat används 
systematiskt som både mät- och planeringsverktyg. Som en del i arbetet har bland annat 
Reminiscenslådor och Aktivitetsskåp utvecklats på boendet.  
 
Studien visar tydliga förbättringar i de boendes välbefinnande. De uppfattas som lugnare, mindre 
stressade och de uttrycker mindre ensamhet och oro. Omvårdnadspersonalen beskriver också tydliga 
förbättringar i sin arbetsmiljö, de känner sig mer tillfredsställda då de kan arbeta mer personcentrerat 
och de upplever bättre teamarbete och mer ordning och reda och struktur med de nya rutinerna på 
plats.  
 
Slutsats: Systematiskt arbete med rutiner kan frigöra tid till att arbeta mer personcentrerat och med 
att individanpassa de sociala aktiviteter som erbjuds de boende. Tydliga mandat, stöd från ledning 
samt tydlig coaching av medarbetarna är avgörande faktorer för att lyckas med förändringsarbetet. 
 
Nyckelord: personcentrerad omvårdnad, äldreomsorg, förbättringskunskap, förbättringsmodellen 
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Summary 

Title: To live, not just exist. An improvement project at an elderly care facility. 
 
Introduction: A quality improvement project was started to provide person-centered care through 
personalized social activities.   

The specific aim was to systematically offer residents person-centered care through personalized 
social activities minimum 1 time per week.  

The aim of the study was to describe the staff’s views on learning and improvements both for the 
residents and in their work situation. 

Method: The improvement model and was used throughout the improvement project. A tool to 
measure the number of activities in a simple and illustrative way was developed. The case study was 
conducted through open question that the staff answered in written. The material was then analyzed 
using qualitative content analysis. 

Results:  The results have been going up consistently throughout the whole measuring period. All 
three sections at the nursing home have implemented new routines and structure for planning the day. 
The instrument to measure the number of social activities called “Blomman” is now also functioning as 
a planning tool. Boxes for Reminiscence and lockers with items and various tools for social activities 
have been installed. 
 
The quality improvement gave improvements in the wellbeing of the residents. The staff describes 
residents as calmer, less stressed and that they express less loneliness. The staff also describe that they 
have gotten to know the residents better. The results also show that staff is more satisfied by providing 
person-centered care. They work better as a team and have more order and structure and results show 
a general improvement in the work environment. 
 
Conclusion: Implementing routines and structure for planning can be a way of getting more time for 
the staff to provide more person-centered care. This can be done by individualizing social activities so 
that they correspond to the residents’ needs and interests. To be successful it is essential to have 
support from the management for a project like this and to be able to support the staff throughout the 
change process.  
 
Keywords: person-centered care, elderly care, improvement knowledge, improvement model,  
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Inledning 

I utredningen Ett värdigt liv i äldreomsorgen (Sveriges Offentliga Utredningar, 2008) kritiserades 
svensk äldreomsorg för att alltför ensidigt fokusera på medicinska och fysiska behov på bekostnad av 
de sociala, psykiska och existentiella behoven. Verksamheterna beskrevs som insats- eller 
utbudsstyrda där det centrala att försöka passa in den äldre till förutbestämda insatser i den befintliga 
organisationen. Utredningen föreslog flera lagändringar, bland annat en nationell värdegrund för 
äldreomsorgen som innebär att socialtjänstens verksamhet ska inriktas på att den äldre personen får 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  
 
Utredningen föreslog också ändringar som innebär att den äldre personen, så långt möjligt, ska kunna 
välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Den nationella 
värdegrunden för äldreomsorgen skrevs in i socialtjänstlagen (Svensk författningssamling, 2001), den 
1 januari 2010. Genom detta har äldreomsorgen i Sverige fått ett tydligt uppdrag att stödja varje 
person att leva som hen vill och kan. Värdegrunden ska genomsyra hela äldreomsorgens arbete från 
handläggning till genomförande. Viktiga begrepp i socialtjänstlagen, som är grunden för allt arbete 
inom äldreomsorgen, är självbestämmande, respekt, integritet och god kvalitet. 
 
Socialtjänstlagens värdegrund kompletteras genom Socialstyrelsens allmänna råd (Socialstyrelsen, 
2012) som beskriver hur värdegrunden bör praktiseras. Det innebär att verksamheten ser till de äldres 
självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang, visar respekt för privatliv och 
personlig integritet, arbetar med individanpassning och delaktighet, samt ger ett gott bemötande och 
insatser av god kvalitet. Att låta behov vara i fokus i omvårdnaden ställer höga krav på hela 
organisationen. 
 
Socialstyrelsen konstaterar i sin tillsynsrapport 2011 att verksamheterna som bedriver äldreomsorg 
ännu inte lever upp till målformuleringarna i socialtjänstlagen om den äldre personens rätt till 
inflytande över vardagstillvaron och att få individuella sociala behov tillgodosedda. Det förekommer 
att personalens schema styr när den äldre personen ska få hjälp och att sociala aktiviteter inte ses som 
en beslutad insats som ska verkställas som andra insatser. Socialstyrelsen menar att det krävs ett 
förändrat synsätt på äldre personers rätt till självbestämmande och en meningsfull tillvaro för att 
uppnå kraven på god kvalitet i vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2011a, Socialstyrelsen, 2006). 

Bakgrund 

Personcentrerad vård- och omsorg  
Runt om i världen pågår en kulturförändring från mer institutionaliserad åldringsvård till en 
omvårdnadsmodell som utgår från personen, personcentrerad vård- och omsorg. Personcentrering ses 
som en central komponent i all högkvalitativ vård- och omsorg av äldre (Wilberforce et al., 2016, 
Brownie and Nancarrow, 2013) Hur personcentrerad vård- och omsorg utformas, tillämpas och 
definieras ser lite olika ut över världen och det är därför svårt att dra övergripande slutsatser av 
forskning på densamma. Interventioner för att uppnå en mer personcentrerad vård- och omsorg inte 
är homogena och vanligtvis multifaktoriella (Brownie and Nancarrow, 2013). 
 
Personcentrerad vård- och omsorg kan handla om förbättringar i den fysiska miljön, möjligheter till 
sociala aktiviteter och interaktion med andra. Att utifrån personliga erfarenheter och relationer 
utforma både omsorgen och den fysiska miljön (Brownie and Nancarrow, 2013, Murray and Boyd, 
2009). Det kan också handla om ett förändrat ledarskap med fokus på att lyfta personalen, att de 
boende i högre utsträckning får hjälp av samma personer och i högre utsträckning får en 
individualiserad vård- och omsorg (Brownie and Nancarrow, 2013).  
 
Personcentrerad omvårdnad leder enligt forskningen till ett ökat välbefinnande hos de boende och ett 
ökat engagemang i dagliga aktiviteter. Det går också att se att de boende känner sig mindre uttråkade, 
hjälplösa och upplever ett ökat psykologiskt välbefinnande. Studier har också kunnat se att 
utåtagerande och aggressivt beteende har minskat hos personer med demensdiagnos på boenden där 
personalen arbetar personcentrerat (Brownie and Nancarrow, 2013, Willemse et al., 2015, Sjogren et 
al., 2013).  
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Studier har också visat att boende på enheter som arbetar personcentrerat deltar mer i de dagliga 
aktiviteterna. Man menar att då personalen har större kunskap om de boende och känner till deras 
behov och preferenser så kan de stötta de boende i att själva klara av de uppgifter de kan, något som 
kan leda till att förmågor bibehålls längre (Sjogren et al., 2013).  
 
Studier visar att personalen generellt upplever en ökad tillfredsställelse i sitt arbete och de känner att 
de kan tillhandahålla omsorg utifrån varje individs behov. Men arbetet med personcentrerad omsorg 
ställer höga krav på organisationerna och specifikt på ledningen. Mer personcentrerat arbetssätt kan 
ge en mer kreativ och produktiv personal och skulle kunna vara positivt i arbetet med äldreomsorgen 
som en attraktiv arbetsplats (Willemse et al., 2015, Sjogren et al., 2015). Ju mer personcentrerat en 
enhet arbetar desto bättre upplever medarbetarna arbetsklimatet, studier visar att medarbetarna 
känner mindre stress och mindre dåligt samvete och ett bättre samarbete inom arbetslaget (Sjogren et 
al., 2015). 
 
Ett arbetssätt inom personcentrerad omvårdnad är att samla in information om de boendes liv. 
Levnadsberättelsen kan ge information om den boende som kan hjälpa personalen att skifta fokus från 
sjukdomen till att se personen som en individ. Information om personens liv och vanor kan ge 
ledtrådar avseende personens behov och nuvarande beteenden. En metodik som ofta används inom 
personcentrerad omvårdnad är reminiscens. Reminiscens innebär att tänka högt om gamla tider, att 
prata om sin historia, att nå sina minnen, på ett meningsfullt och personligt sätt. Genom att utgå från 
levnadsberättelsen och använda sig av bilder, musik och andra föremål bekräftas och accepteras den 
demenssjukes upplevelse och känslor (Edvardsson et al., 2008). 

Personcentrerad vård och omsorg i Sverige  
För att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande enligt 5 kap. 4§ 
socialtjänstlagen (Svensk författningssamling, 2001), SoL. behöver äldreomsorgen värna och 
respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, 
meningsfullhet och sammanhang, delaktighet och individanpassning.  
 
Personcentrerad omsorg kan definieras som att personalen inom hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten bemöter den äldre som en person med upplevelser, självkänsla och rättigheter trots 
avtagande funktioner. Den äldre personen ska, så långt möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp 
och service ska ges och involveras i beslutsfattandet (Socialstyrelsen, 2013, Sveriges Offentliga 
Utredningar, 2008, Edvardsson et al., 2008).  
 
Det är av särskild vikt att äldre har ett faktiskt inflytande när det gäller utformningen av de insatser 
som ska tillgodose deras behov. De måste alltså ges en faktisk möjlighet att påverka de aktiviteter som 
erbjuds och de hemtjänstinsatser som ges. Det är också viktigt att inkludera den boendes livshistoria i 
omvårdnaden och att fokusera på det friska istället för att fokusera på de förmågor som personen 
förlorat. Den boende skall ses som en aktiv samarbetspartner och dennes upplevelse av världen skall 
beaktas även då de kan vara svåra att tolka (Inspektionen för vård och omsorg, 2014:25, Edvardsson et 
al., 2010). 

Förbättringskunskap inom vård och omsorg 
Kunskap om förbättring behövs för att kunna implementera ny kunskap och bättre metoder. 
Förbättringskunskap skall ses som ett komplement till vård- och omsorgens professionella kunskap. 
Ständiga förbättringar i det dagliga praktiska arbetet är det gemensamma temat för att utveckla sina 
arbetssätt och förbättra rutiner och processer. Detta så att personalen ska kunna använda så mycket av 
sin tid som möjligt till själva vården eller omsorgen av patienter eller brukare (Socialstyrelsen, 2006, 
Sveriges kommuner och landsting, 2010, Batalden and Davidoff, 2007)  
 
Förbättringsarbete bör definieras som en gemensam och ständig ansträngning från alla inblandade att 
hela tiden sträva mot bättre resultat i vård och omsorg, bättre struktur och organisation och mer 
lärande och professionell utveckling. Förbättringsarbete ska ses som en naturlig del av allas arbete, 
varje dag i alla delar av systemet. Det bör ses som en ständigt pågående process i omsorgens dagliga 
arbete och inbegripa förståelse för kontexten, metoder för att testa, mäta och utvärdera förbättringar 
(Batalden and Davidoff, 2007, Nelson E. C., 2007). I arbetet med förbättringar kan verksamheten 
använda mätningar för en kontinuerlig analys och som underlag för diskussion. Denna analys kan ge 
en indikation på hur processen fungerar och informera om avvikelser. Mätningarna och 
diskussionerna kan ge upphov till idéer om hur man kan förbättra (Elg, 2014). 
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Det är viktigt att kunna skilja på att ”göra mer av samma sak” och att introducera ett nytt system eller 
arbetssätt. Att göra mer av samma sak ger inte några signifikanta förbättringar, att göra på ett nytt sätt 
kan göra det. Förbättringsarbete börjar med en vilja att förändra men det är också viktigt att tillämpa 
metoder för systematiska förbättringar (Berwick, 1996). De som bedriver verksamheten måste skapa 
förutsättningar för medarbetare att delta i det systematiska förbättringsarbetet, och medarbetarnas 
erfarenheter kan ge värdefull information i arbetet med att säkra kvaliteten och vidareutveckla vården 
och omsorgen (Socialstyrelsen, 2011b, Bergman, 2012, Socialstyrelsen, 2006). 
 
För att medarbetarna skall vilja vara delaktiga är det viktigt att aktivt ta bort de hinder mot delaktighet 
som finns. Ledningen måste stödja och stimulera ett aktivt medarbetarskap och stötta medarbetarna i 
utvecklingen av bland annat självtillit och medskapandeförmåga. Det är viktigt att inte leta 
syndabockar utan att använda eventuella misslyckanden till att lära av och förbättra. Om medarbetare 
ges förutsättningar att göra ett gott jobb så kommer de också att engagera sig i att bidra och förbättra 
kvalitet i processer och leverans (Bergman, 2012).  

Figur 1: ”Den goda cirkeln” för att skapa ett aktivt medarbetarskap (Bergman, 2012). 

Nolans modell: Förbättringsmodellen 
Nolans förbättringsmodell är en till synes enkel men komplett modell där mål, mått och 
förbättringsidéer tydliggörs. Modellen består av tre grundläggande frågor och ett fjärde element som 
är en cykel för att testa innovationer/förändringar. Den så kallade PGSA-cykeln är en effektiv metod 
för att en varje förbättringsidé/ innovation skall kunna testas, utvärderas, förbättras och testas igen i 
en cyklisk process utifrån termerna Planera, Studera, Göra Agera (Berwick, 1996, Langely, 2009). 

 

Figur 2: Nolans förbättringsmodell efter (Nelson E. C., 2007) 
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Det lokala problemet 
För att implementera de nationella riktlinjerna för demens, startades ett projekt i Lidingö stad under 
2013 där tre pilotverksamheter arbetade med att implementera ett personcentrerat arbetssätt. Flera 
enheter arbetade med att införa struktur för att frigöra tid till de boende. Men, enligt enhetschefer som 
deltog i projektet föll verksamheterna tillbaka i sitt gamla arbetssätt då projektet hade avslutats. Inga 
direkta mätningar gjordes under projektets gång. Man upplevde stora svårigheter att få med sig 
personalen vid införandet av förändringarna. Enhetschefen reflekterade över att det tidigare projektet 
inte hade ett så bra upplägg vid starten. Projektet ville införa ett ”färdigt koncept” och det var inte så 
framgångsrikt.  
 
Boende A har under 2015 genomgått en Silviacertifiering. Detta innebar att all personal på enheten, 
vårdpersonal, städ, vaktmästare, chefer m.fl. blivit utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till 
högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga. Denna 
utbildning har genomförts i samarbete med Silviahemmet och alla enheter på boendet har genomgått 
denna utbildningscertifiering. Målet med certifieringen är att är att införliva ett helhetsperspektiv i 
vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig 
kompetensutveckling samt regelbunden reflektion. Silviahemmets vårdfilosofi bygger på fyra 
grundpelare. Symtomkontroll, kommunikation-relation, teamarbetet och anhörigstöd.  
 
Den nu pågående satsningen Att leva inte bara existera kan ses som ett omtag i det arbete som 
påbörjats 2013 i tre verksamheter. Nu genomfördes en satsning på att goda exempel från projektet 
skulle kunna spridas till alla enheter och att förändringen skulle kunna implementeras på ett mer 
hållbart och långsiktigt sätt. Satsningen pågår på båda de vård- och omsorgsboenden som drivs i 
Lidingö stads regi, i denna rapport kommer de att benämnas som boende A och boende B. Denna 
undersökning har avgränsats till Boende A.  
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Syfte 

Syfte med förbättringsarbetet 
Att leva inte bara existera syftar till att de boende ska erbjudas personcentrerad omvårdnad på 
Boende A. De boendes sociala, psykiska och existentiella behov ska i större utsträckning mötas och 
tillfredsställas genom ett systematiskt och kontinuerligt arbete med individuellt anpassade sociala 
aktiviteter och reminiscens. 
 
Målet med förbättringsarbetet är att Boende A i Lidingö stads regi genomför minst 1 individuellt 
anpassad aktivitet eller reminiscensaktivitet i veckan med varje boende.   

Syfte med studien av förbättringsarbetet 
Syftet med studien är att undersöka vad medarbetarna har lärt sig och vilka förbättringar de upplever 
både i sin arbetssituation och för de boende. 
 
Forskningsfrågor: 
Vad har personalen lärt sig under förbättringsarbetet?   
Vilka förbättringar ser personalen? 
Vilken nytta ser personalen för dem de finns till för? 

Hypotes 
Satsningen syftar till att verksamheterna systematiskt skall arbeta med personcentrerad omsorg för 
dem som verksamheten finns till för, de boende. Att arbeta med förbättringsarbete förväntas bidra till 
att personalen lär känna de boendes behov och intressen bättre och att verksamheten har ett arbetssätt 
och en struktur som möjliggör för personalen att arbeta personcentrerat. Detta förväntas resultera i att 
de boendes sociala, psykiska och existentiella behov kan mötas och tillfredsställas i större 
utsträckning.  
 
Genom att personalen i teamet tillsammans får möjlighet att arbeta med Nolans förbättringsmodell 
och systematiskt testa förändringar tillsammans är ambitionen att skapa förutsättningar för ett 
systematiskt och långsiktigt arbete med förbättringar. Vi tror också att genom att tillhandahålla en 
struktur och metoder för förbättringsarbete kan vi stärka medarbetarna i medarbetarskapet och bidra 
till medarbetarnas delaktighet. Hypotesen är att då personalen utvecklar sin kompetens och kan se 
positiva resultat så väcks både vilja och lust för förbättringsarbete. Resultaten av förbättringsarbetet 
kan användas som en motivator för medarbetarna och verksamheten att fortsätta med 
förbättringsarbete.  

Förväntade resultat av studien av förbättringsarbetet 
Studien förväntas ge kunskap om medarbetarnas lärande och positiva upplevelser av 
förbättringsarbetet.  Ambitionen är att använda resultatet i det kontinuerliga lärandet i verksamheten, 
dels för att kunna lyfta upp de positiva upplevelserna och resultaten av förbättringsarbetet dels för att 
synliggöra för medarbetarna vad de har åstadkommit och att de kan påverka sin vardag och aktivt 
delta i utvecklingen av verksamheten. Ambitionen är att bidra till att skapa förutsättningar för en 
lärande organisation som klarar att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete på lång sikt. 
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Metod 

Forskningsmiljö 
Boende A i Lidingö stads regi har tre enheter varav två har demensinriktning och en har somatisk 
inriktning. Varje enhet är uppdelad på en a- och en b-sida med 9-11 boende på varje sida. Varje enhet 
är bemannad med 5 personal på 20 boende och 2 personal på natten. Det bor totalt 30 boende på 
Boende A.  

Förbättringsledare 
På varje enhet har två förbättringsledare utsetts ur omvårdnadspersonalen som har ett samordnande 
och drivande ansvar i förbättringsarbetet. Processen innebar att personal själva fick anmäla sitt 
intresse att vara förbättringsledare efter en introduktionseftermiddag. Om det behövdes uppmuntrade 
enhetscheferna medarbetare de tyckte kunde passa som förbättringsledare. Det var inga problem att 
fylla platserna på Boende A.   
 
Förbättringsledarrollen går ut på att ta ett extra ansvar för att processen går framåt i arbetet med 
förbättringar på enheten och i detta vara förebild för sina kollegor. Förbättringsledarna har 
tillsammans med projektledarna i satsningen arbetat med att ta fram förslag till förbättringar och tagit 
ett större ansvar för att de tester som tas fram verkligen genomförs som det är bestämt. 
Förbättringsledarna har också haft en viktig roll vad gäller att fungera som ett språkrör för personalen 
i kommunikation med projektledarna och enhetschefen. 
 
Genom att alla enheter hade förbättringsledare var idén att alla förbättringsledare skulle kunna forma 
ett nätverk för förbättringsarbete på boendet. Regelbundna träffar planerades in där 
förbättringsledarana skulle kunna stötta varandra och utbyta erfarenheter från arbetet, stötta varandra 
och dela med sig av förbättringsidéer till varandra. Den operativa projektledaren träffade boendets 
förbättringsledare regelbundet. Detta förväntas leda till att förbättringsledarna kan fungera som 
facilitatorer för förbättringsarbetet i verksamheten och genom att de träffas som ett nätverk kan 
information, lärdomar och goda exempel spridas till alla enheter på boendet(Thor et al., 2004). 

Pilotenheter 
Inför arbetet med personcentrerad omvårdnad startade två enheter på Boende B med ett pilotprojekt. 
Dessa enheter valdes då de redan hade applicerat mycket av de arbetssätt som togs fram under 
projektet som drevs i staden 2013 och bedömdes ha erfarenheter av att arbeta med förändringar. 
Initialt testade de två pilotenheterna att starta med en kartläggning utifrån 5p, ett arbetsblad hade 
tagits fram så att all personal på enheten under ledning av förbättringsledarna skulle kunna diskutera 
frågeställningarna (bilaga 1). Detta var något som snabbt övergavs då personalen inte alls såg 
meningen med att göra detta steg. Personalen ville börja arbeta med förändringarna direkt, en slutsats 
var att 5P bättre lämpar sig som verktyg för det strategiska långsiktiga arbetet med att utveckla 
verksamheten och då det redan var bestämt vad som skulle förbättras kunde vi börja arbetet direkt. 

Delat projektledarskap 
Förbättringsarbetet leddes och genomfördes i form av ett projekt med delat ledarskap. Satsningen Att 
leva inte bara existera har drivits av två projektledare där den ena benämns som 
administrativ/strategisk projektledare och den andra benämns som operativ projektledare. Delat 
ledarskap har i studier beskrivit ha flera fördelar såsom bredare kompetens, väl underbyggt 
beslutsfattande, personlig utveckling och effektivt användande av kompetens. Det riskerar dock att 
kunna bidra till att det tar längre tid att nå beslut enligt en Svensk studie (Klinga et al., 2016). 
 
Den administrativa projektledaren, som är verksamhetsutvecklare på Social- och 
omsorgsförvaltningen och tillika författare av uppsatsen, bidrog med kunskap om och erfarenheter av 
att arbeta strategiskt med förbättringskunskap, tillämpning av metoder och mätningar. Den 
administrativa projektledaren ansvarade för att leda arbetet med projektets styrgrupp, för 
förbättringsmetodik och strategisk planering av förändringsarbetet.   
 
Den operativa projektledaren, som har arbetat heltid med förbättringsarbetet, är före detta enhetschef 
i verksamheten och har en lång och gedigen erfarenhet från äldreomsorgen. Den operativa 
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projektledaren arbetade med att stötta verksamheterna direkt i förändringsarbetet och fanns på plats 
och efterfrågade resultat och stöttade i genomförandet. Den operativa projektledaren genomförde 
utbildningsinsatser för omvårdnadspersonalen och möten med förbättringsledarna på veckobasis samt 
deltog vid behov och stöttade förbättringsledarna vid testernas genomförande.  

Metod för förbättringsarbetet 
I början av oktober 2015 presenterades projektet för hela verksamheten i samband med en 
planeringsdag. Medarbetarna fick information kring syftet med projektet Att leva inte bara existera. 
Med introduktionsdagen lades en grund för vad verksamheten gemensamt skulle uppnå med 
förbättringsarbetet. 
 
Introduktionen innehöll en genomgång av hur äldreomsorgen har utvecklats de senaste 50 åren. För 
att tydliggöra syftet med arbetet presenterades vikten av att arbeta personcentrerat samt hur 
arbetssättet hänger ihop med de nationella riktlinjerna för äldreomsorgen. Personalen fick även en 
presentation av Nolans modell och hur arbetet med PGSA cykler var tänkt att gå till. 
Omvårdnadspersonalen fick diskutera både i mindre grupper i storgrupp för att personalens åsikter 
skulle lyftas och de skulle känna sig delaktiga. 
 
Nolans modell  
I arbetet med att förbättringar verksamheten använt sig av Nolans modell (Nelson E. C., 2007)  
 
Vad vill vi åstadkomma? 
Boende A i Lidingö stads regi genomför minst 1 individuellt anpassad aktivitet eller 
reminiscensaktivitet i veckan med varje boende 
 
Hur vet vi att en förändring är en förbättring? 
Enheterna genomför individuellt anpassade aktiviteter minst 1 gång per boende och vecka. 

Vilka förändringar kan leda till förbättringar? 
För att kunna möta varje individ och hens speciella behov konstaterades att verksamheterna initialt 
måste arbeta med sin struktur och planering av dagen. De förändringar som skulle genomföras var att 
arbeta fram rutiner för en tydlig struktur för dagen och en tydlig struktur för de morgonmöten som 
används till att planera dagen. Detta skulle frigöra tid för att kunna genomföra individuellt anpassade 
aktiviteter med de boende. 

Tester 
För att regelbundet kunna erbjuda individuellt anpassade sociala aktiviteter och reminiscens 
testade enheterna två konkreta förändringar i sitt arbetssätt (bilaga 2): 

• Rutiner för dagen   
• struktur/dagordning för morgonmöte 

Mätning 
De tre enheterna på Boende A har sedan september 2015 mätt antal individuellt anpassade aktiviteter, 
reminiscensaktiviteter samt utevistelse/promenader. Som mätinstrument har verksamheten använt 
sig av Blomman (se Figur 2) som tagits fram och utvecklats under projektets gång1. I blomman har 
personalen färglagt fält som korresponderar mot typ av aktivitet samt vilken dag aktiviteten 
genomfördes. Varje blomblad representerar en boende och veckans alla dagar. 
 

1 Blomman är inspirerad av andra förbättringsarbeten inom vård- och omsorgsboenden. Se t.ex. Famnas 
Värdeforum. 
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Figur 3: Mätverktyget Blomman som används för att mäta sociala aktiviteter  

För att kunna se vad som orsakar att aktiviteter inte genomförs som planerat har personalen också 
under hela mätperioden fyllt i avvikelser från dagsplaneringen på en speciell blankett (bilaga 3). 
Tanken var att kunna identifiera strukturella orsaker till avvikelser så att verksamheten skulle kunna 
korrigera detta i arbetet med rutinerna. Om orsaker till avvikelser handlade om andra saker t.ex. 
attityder och kultur kunde detta vara ett bra underlag för en diskussion kring syftet med att arbeta 
personcentrerat. Det har varit viktigt att se mätningarna som en integrerad del av det pågående arbetet 
i verksamheten och att skapa ett sammanhang där mätningarna lyfter fram viktiga aspekter i en 
process och skapar lärandesituationer (Elg, 2014).   
 
Efter några veckors testande fick all personal fördjupad utbildning i reminiscens och samtal fördes 
kring syftet med att arbeta personcentrerat. Den operativa projektledaren utbildade all personal med 
utgångspunkt i den nationella värdegrunden för äldreomsorg (Socialstyrelsen, 2012). 

Effektindikatorer 
Redan befintliga indikatorer kan komma att användas för att följa förbättringens effekt på lång sikt. 
Förhoppningen är att kunna se förbättrade resultat i t.ex. Socialstyrelsens årliga enkätundersökning 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen2 och liknande mätningar. 

Metod för studien av förbättringsarbetet 
Studien av förbättringsarbetet genomfördes som en kvalitativ textbaserad innehållsanalys (Lundman, 
2011). Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att kunna tolka texter och är applicerbar på olika 
texter och tolkningen kan ske på olika nivåer. I denna uppsats används metoden för att med en 
induktiv ansats tolka skriftliga svar på öppna frågor. Materialet samlas in skriftligen för att sedan 
kodas och grupperas i kategorier och underkategorier. För att öka giltighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet förs en diskussion mellan de två projektledarna som en del av ett konsensusförfarande 
(Lundman, 2011). 

All omvårdnadspersonal på Boende A fick vid ett APT-möte möjlighet att skriftligen svara på öppna 
frågor kring sitt lärande inom ramen för projektet (bilaga 4). Ett paper med tre öppna frågor lämnades 
ut till samtliga närvarande och personalen fick instruktioner om att skriva ner eventuella svar på 
pappret och sedan lämna in dem i en hög på bordet utan att skriva namn på pappret.  

Frånvarande vid APT fick möjlighet att svara vid ett senare tillfälle, under de kommande två veckorna. 
Utifrån en lista med namn på de ur personalen som inte var med vid APT lämnades frågeformuläret 
till respektive person under ett arbetspass och personen fick svara och lämna in till projektledaren. Det 
var ingen i personalen som uttryckte att de inte ville svara på frågorna. Personalen uppfattas som 
positiva till att de blir tillfrågade att uttrycka sin åsikt. Hela personalgruppen hade informerats 
muntligen om datainsamlingen och studien vid flera tillfällen. 

2 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-10-10 
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Analysen av det material som samlats in skedde genom att materialet hade renskrivits och båda 
projektledarna läste tillsammans igenom allt material. Då personalen hade svarat relativt kort och 
koncist på frågorna klipptes alla svar ut och projektledarna sorterade tillsammans meningarna i 
grupper. Analysen fortsattes sedan av ena projektledaren ensam. Analysen genomarbetades både 
enskilt och tillsammans och konsensus har nått mellan de båda projektledarna.  

De flesta meningar som skrivits ner av respondenterna innehöll information som var relevant för 
frågeställningarna och därför räknades de som meningsbärande enheter. De meningsbärande 
enheterna kodades och flera av koderna återkom flertalet gånger i materialet. Koderna grupperades 
sedan i kategorier.  

Etiska överväganden 
Studien berör inte direkt patienter eller boende/brukare och ingen data om enskilda personers 
hälsotillstånd eller andra personliga uppgifter har samlats in. Det som är i fokus är hur enheterna 
arbetar med sociala aktiviteter och personalens upplevelser därav. Studien genomfördes utifrån 
vetenskapligt förhållningssätt där involverade personer fick information och gav sitt samtycke kring 
datainsamling. All data hanterades på ett sätt så att den enskilde personen inte kunde identifieras av 
någon utomstående. Information som inhämtas har avidentifierats och analyserats på gruppnivå. 
  
Studien har inte genomgått en etisk egengranskning men ett forskningsetiskt förhållningssätt har 
efterföljts. Personalen har gett sitt samtycke och de har muntligen informerats vid flera tillfällen kring 
studiens syfte. Den information som samlats in är enskilda individers åsikter kring effekter av 
förbättringsarbetet och kan inte tänkas ge negativa konsekvenser för informanten i dennes 
arbetssituation. 

En öppen dialog kring förbättringsarbetet och de förändringar som testats har förts under projektets 
gång och både positiva och negativa åsikter har förts fram och uppmuntrats. 

Ambitionen är att studien skall kunna användas för det gemensamma lärandet i förvaltningen och 
kunna generera lärande i den satsning på förbättringar i vård- och omsorgsboenden i Lidingö stads 
regi som kommer att pågå under 1.5 år. 
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Resultat 

Resultat från förbättringsarbetet 
Förbättringsarbetet bidrog till att det personcentrerade arbetssättet underlättades och antalet 
individuellt anpassade aktiviteter och reminiscensaktiviteter ökade. Alla avdelningar arbetar nu med 
de nya rutinerna och strukturen för dagsplanering (bilaga 5). Att kontinuerligt mäta sitt resultat, 
tillsammans utvärdera och reflektera kring dem har bidragit till en större medvetenhet i 
verksamheten. Personalen har gått från att tro till att veta i vilken utsträckning de genomför dessa 
aktiviteter. Arbetet bidrog även till en ökad medvetenhet hos medarbetarna kring vikten av struktur 
och rutiner. Förbättringsarbetet präglades av att enheterna arbetade mer som team och medarbetarna 
tog ett större gemensamt ansvar för sin arbetsvardag och för de regler och rutiner som de arbetar efter.  
 
Förbättringsarbetet bidrog till ett gemensamt lärande och ett ökat intresse för förbättringar i vardagen 
och utveckling. Detta genom att enheterna på ett medvetet sätt diskuterat sina resultat och därmed sin 
arbetsvardag. Detta har dessutom bidragit till att nya idéer och problem har lyfts upp och lösts (Elg, 
2014).  
 
Sammanställning av de boendes intressen 
Som ett led i arbetet med individuellt anpassade aktiviteter initierades av personalen en idé om att 
skapa sammanställningar av de boendes främsta intressen för att underlätta i det dagliga arbetet. 
Kontaktmännen fick i uppgift att gå igenom levnadsberättelsen för den enskilde, konsultera anhöriga 
vid behov samt fylla i med sin egen erfarenhet och kännedom om individen. En mall togs fram så att 
alla avdelningar skulle göra likadant och sammanfattningarna skulle se likadana ut överallt (bilaga 6). 
Kortfattad information om de boendes intressen antecknades och placerades i avdelningens pärm.  
 
Alla avdelningar genomförde detta under de första veckorna av arbete med förändringen. Detta skulle 
underlätta i planering och genomförande av de individuellt anpassade aktiviteterna då det både gav 
ordinarie personal en bra överblick samt skapade förutsättningar även för timvikarier och ny personal 
att snabbt kunna tillgodogöra sig information om de boende. 
 
Reminiscenslådor och aktivitetsskåp 
Då kunskapen om reminiscens varierade i personalstyrkan skapades Minneslådor. I lådorna finns 
föremål från det tidiga 1900-talet och en beskrivning av vad föremålet används till samt förslag på 
samtalsämnen kring föremålet. Minneslådorna har blivit ett väldigt uppskattade av personalen och det 
finns nu även ett skåp på respektive avdelning fyllda med olika föremål som kan användas vid 
individuellt anpassade aktiviteter med de boende. 

Syftet med förbättringsarbetet 
Det övergripande syftet med förbättringsarbetet har uppfyllts. Alla enheter på Boende A arbetar 
systematiskt och kontinuerligt med att erbjuda individuellt anpassade 
sociala aktiviteter och reminiscens till alla boende utifrån individens behov. 
 
Måluppfyllelse 
Vid mätperiodens slut hade Boende A inte ett varaktigt resultat där målet, 1 
aktivitet/vecka och boende, hade uppnåtts.  

Mätinstrumentet Blomman som utvecklades under projektets gång används 
fortfarande av alla avdelningar både som ett mätverktyg och som ett verktyg 
för att underlätta dagsplaneringen. Målet för förbättringsarbetet har skrivits 
in ordinarie verksamhetsplan och mätningen är nu en del av verksamhetens 
ordinarie rutiner och arbetssätt. Personalen antecknar fortfarande 
avvikelser från dagplaneringen.  

De rutiner för dagen och en den struktur och dagordning för morgonmötet som togs fram har införts 
och respektive enhet arbetar efter sina rutiner. En struktur för hur följsamheten till rutinerna skall 
följas upp framgent finns på plats i verksamheten.  

En sammanställning av mätningen presenteras regelbundet på Boende A’s APT-möten, arbete pågår 
med att fasa över ansvaret för analys av resultat och sammanställning av Blommorna från 
projektledningen till ordinarie verksamhet.   

Figur 4: Blomma ifylld av 
personal 
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Mätning 
Tabell 1: Antal individuellt anpassade aktiviteter per vecka Boende A 

 
Tabellen ovan visar medeltal av antal individuellt anpassade aktiviteter (inkl. reminiscens) per vecka. 
Den röda linjen markerar målvärdet. Alla enheter på boendet satte som mål att genomföra minst en (1) 
individuellt anpassad aktivitet per individ och vecka.  

Boende A hade inte uppnått ett stabilt resultat där avdelningarna nådde sitt uppsatta mål vid 
mätperiodens slut v 13, 2016 men, vi kan se en tydlig positiv trend i resultatet under hela mätperioden. 
Den tydliga ökning som kan ses över julhelgen beror på att hela boendet hade en förstärkt 
personalgrupp över helgerna.  

Resultat från studien av förbättringsarbetet 
Innehållsanalysen av data från skriftliga svar från medarbetarna på Boende A resulterade i kategorier 
som beskriver vilka erfarenheter hos medarbetarna som kan knytas till arbetet med personcentrerad 
omvårdnad. De 3 kategorierna, som är utformade utifrån 6 underkategorier, är: Förbättringar i 
arbetsmiljö, lärande och förbättringar för de boende. Resultatet stämmer väl överens med vad 
projektledarna har uppfattat berättas av omvårdnadspersonalen. 
 
Tema  Kategori Underkategori 

Bättre för alla, både 
medarbetare och boende 
  
  
  
  

Förbättringar i arbetsmiljö 
Förbättringar i arbetsgruppen 
Ordning och tydlighet  

Lärande 
Lärande om förbättringsarbete 
Lärande om ordning och struktur 

Förbättringar för de boende 
Boendes välmående 
Individen i centrum 

Figur 5: Sammanfattning av underkategorier, kategorier och tema för studiens resultat. 

Förbättringar i arbetsmiljö 
I studien framkom att personalens upplevelser och erfarenheter av förbättringsarbetet hade många 
positiva aspekter. Personalen beskriver förbättringar i sin arbetsmiljö som handlar om att samarbetet i 
gruppen har blivit bättre, det är mer gemenskap och mindre stress. Personalen upplever att 
arbetsgruppen mår bättre och att medarbetarna tar mer ansvar.  
 
Medarbetarna beskriver också en bättre ordning och mer tydlighet i sin arbetssituation. Det handlar 
exempelvis om en jämnare arbetsfördelning, att personalen upplever att de själva och kollegorna har 
bättre koll på arbetsuppgifter, och att verksamheten fungerar bättre och effektivare. Det som planerats 
in blir gjort och medarbetarna gör lika nu när rutiner finns. Det lyfts också som en tydlighet att 
aktiviteterna är inskrivna i rutinerna.  
 
Lärande 
Omvårdnadspersonalen fick i undersökningen en fråga om vad de har lärt sig. En del av lärandet 
handlade om förbättringsarbete, om en förståelse för att förändringar tar tid, att engagemang kan vara 
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individuellt och att de kan få ut information från planerings och mätverktyget Blomman. Personalen 
uttryckte också att de lärt sig om nyttan med rutiner, att det förbättrar och underlättar med tydlig 
struktur i arbetet. Att det är bra att skapa rutiner var en lärdom för en del. 
 
Förbättringar för de boende 
Personalen ser förbättringar för dem de finns till för, de boende. De ser att de boende ser ut att trivas 
bättre. De boende mår bättre och är gladare och lugnare. Personalen uppfattar det som att de boende 
uttrycker mindre ensamhet och oro och att de känner sig välkomna på aktiviteter. Genom att 
verksamheterna börjat arbeta med reminiscens så minns och berättar de boende mer om sig själva och 
sina liv.  
 
Sammanfattning 
Omvårdnadspersonalen uttrycker att de nu kan tillhandahålla en omsorg där individen är mer i 
centrum. De anger i svaren att de lärt sig mer om de boende, de har lärt känna individerna bättre. 
Personalen uttrycker att de har lärt sig att hjälpa och hantera de boende på ett bättre sätt. De ser 
tydligt att behoven är individuella och kan tillmötesgå dessa behov på ett bättre sätt. Personalen anger 
att nu har de tid att se individen och ge dem den tid de behöver och de har kunnat ha djupare samtal 
med de boende. 
 
Förbättringsarbetet har bidragit till att personalen lärt känna de boendes behov och intressen bättre 
och att verksamheten har ett arbetssätt och en struktur som möjliggör för personalen att arbeta mer 
personcentrerat. Omvårdnadspersonalen beskriver många förbättringar i sin arbetsvardag avseende 
arbetsmiljö t.ex. mer teamarbete och mindre stress och mer struktur. Det är ordning och reda i 
verksamheten, alla vet vad de skall göra och när, saker blir gjorda 
 
Vad gäller att i större utsträckning möta och tillfredsställa de boendes sociala, psykiska och 
existentiella behov visar studien att personalens uppfattning är att detta är uppnått. Personalen 
beskriver gladare boende som är lugnare och ger uttryck för mindre oro. De boende uppfattas som att 
de trivs bättre. Studien täcker inte de boendes egen uppfattning avseende hur förbättringen har 
påverkat dem. Studien täcker inte heller de anhörigas synpunkter på arbetssättet. Att undersöka det 
skulle kunna vara nästa steg i uppföljning av förbättringsarbetet.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion  
Trots att boendet vid mätperiodens slut inte uppnått ett varaktigt resultat där målet, 1 aktivitet/vecka 
och boende, hade uppnåtts har förändringsarbetet gett tydliga positiva resultat i verksamheten.  

Personalen beskriver i studien gladare boende som är lugnare och mindre oroliga. De boende 
uppfattas som att de trivs bättre. Det ökande välbefinnandet som personalen uppfattar hos de boende 
har stöd i forskningen avseende personcentrerad omvårdnad (Sjogren et al., 2013, Brownie and 
Nancarrow, 2013). Att kunna leva sitt liv fullt ut och känna välbefinnande, bli sedd och mött är alla 
komponenter som beskrivs som viktiga i det personcentrerade arbetet och det är också resultat som 
uppnåtts i arbetet på Boende A. Det är också alla komponenter som beskrivs i de nationella 
riktlinjerna för äldreomsorgen och i den nationella värdegrund för äldreomsorg som vi har i Sverige 
(Socialstyrelsen, 2006, Socialstyrelsen, 2011a, Socialstyrelsen, 2012, Socialstyrelsen, 2013). 

Omvårdnadspersonalen beskriver också många förbättringar i sin arbetsvardag avseende arbetsmiljö 
t.ex. mer teamarbete och mindre stress och mer struktur. Det är ordning och reda i verksamheten, alla 
vet vad de skall göra och när, saker blir gjorda. De förbättringar i arbetsmiljön som 
omvårdnadspersonalen beskriver i studien får stöd i forskningen kring personcentrerad omvårdnad. 
Precis som i flera internationella studier kan vi här se att personalen generellt upplever en ökad 
tillfredsställelse i sitt arbete och de känner att de kan tillhandahålla omsorg utifrån varje individs 
behov (Sjogren et al., 2015, Brownie and Nancarrow, 2013, Willemse et al., 2015). 

Tack vare mätinstrumentet Blomman vet enheterna idag i vilken utsträckning de genomför 
individuellt anpassade aktiviteter och reminiscens personalen har gått från att tro till att veta att de 
systematiskt arbetar personcentrerat med hjälp av individuellt anpassade aktiviteter och reminiscens. 
Avdelningarna arbetar alla strukturerat med tydliga rutiner för dagen så att all personal vet vad de 
skall göra och vilka arbetsuppgifter de är ansvariga för. Det mål som formulerades för 
förbättringsarbetet har skrivits in ordinarie verksamhetsplan och mätningen är nu en del av 
verksamhetens ordinarie rutiner och arbetssätt. Att förbättringen är inskriven i ordinarie 
styrdokument ger att verksamheten kommer att fortsätta efterfråga resultat och att förändringen nu är 
en del av ordinarie arbetssätt. 

Mätinstrumentet Blomman används av alla avdelningar både som ett mätverktyg och som ett verktyg 
för att underlätta dagsplaneringen. Avvikelser från planeringen antecknas och analyseras regelbundet. 
I och med att de sammanfattade resultaten presenteras och diskuteras på APT har verksamheten 
infört ett arbetssätt där de regelbundet diskuterar sina resultat. Att kunna diskutera de olika orsakerna 
till varför aktiviteter inte blivit av har varit utvecklande. Mätningarna har på ett effektivt sätt lyfts in i 
det vardagliga arbetet och skapat möjlighet till reflektion och utveckling (Elg, 2014). Arbete pågår med 
att fasa över ansvaret för analys av resultat och sammanställning av Blommorna från projektledningen 
till ordinarie verksamhet.  

Genom att alla avdelningar fick möjlighet att arbeta med Nolans förbättringsmodell och systematiskt 
testa förändringar tillsammans var ambitionen att skapa förutsättningar för ett systematiskt och 
långsiktigt arbete med förbättringar (Batalden and Davidoff, 2007, Nelson E. C., 2007). Den metodik 
som användes för att utveckla och testa de rutiner som nu finns på plats kan användas för att 
vidareutveckla rutinerna eller följa upp följsamhet till rutinerna.  
 
Något som aktivt diskuterades under arbetet med förändringarna med omvårdnadspersonalen var 
vikten av att ta ansvar för sin egen arbetsvardag. Att tala om för projektledarna, enhetschef eller 
förbättringsledarna om något inte fungerade, eller om någon hade en idé om en förbättring som skulle 
kunna testas. Ambitionen med detta var att bidra till att utveckla medarbetarnas självtillit och 
medskapandeförmåga (Bergman, 2012). Förbättringsledarna återkopplade till exempel efter några 
månader till projektledningen att de tyckte att den PDSA-mall som användes var för krånglig, så en ny 
och förenklad mall togs fram i februari 2016 och testades av enheterna (bilaga 7). 

Studien av förbättringsarbetet visade att omvårdnadspersonalen nu har en ökad förståelse för att 
förändringar tar tid. Personalen uttryckte också att de lärt sig om nyttan med rutiner samt att det 
förbättrar och underlättar med tydlig struktur i arbetet. Vi tror också att genom att tillhandahålla en 
struktur och metoder för förbättringsarbete kan vi stärka medarbetarna i medarbetarskapet och bidra 
till medarbetarnas delaktighet. Hypotesen är att då personalen utvecklar sin kompetens och kan se 
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positiva resultat så väcks både vilja och lust för förbättringsarbete (Bergman, 2012). Resultaten av 
förbättringsarbetet kan användas som en motivator för medarbetarna och verksamheten att fortsätta 
med förbättringsarbete.  
 
Ambitionen är att använda det mycket positiva resultatet i det kontinuerliga lärandet i verksamheten. 
Resultatet av studien tydligt visar att personalen ser många förbättringar i sin arbetsmiljö, avseende 
samarbete, teamarbete och också arbetsfördelning och stress. Att kunna lyfta upp de positiva 
upplevelserna och resultaten av förbättringsarbetet för att synliggöra för medarbetarna vad de har 
åstadkommit och att de kan påverka sin vardag och aktivt delta i utvecklingen av verksamheten 
förväntas bidra ytterligare till att utveckla medarbetarskapet. Då förändringarna nu är införda i 
ordinarie verksamhet har mätningarna fortsatt och resultaten har fortsatt att förbättrats sedan 
mätperiodens slut (bilaga 8).  

Det pågår också en diskussion kring att börja se promenader/utevistelse som en individuellt anpassad 
aktivitet, det vill säga inkludera dem i summeringen av antalet aktiviteter/vecka. Detta skulle förbättra 
resultatet väsentligt i förhållande till det satta målet av 1 aktivitet/vecka och boende, men det egentliga 
målet handlar ju inte om antal aktiviteter utan om att skapa värde för dem vi finns till för, de boende.  

Individuellt anpassade aktiviteter och reminiscens 
De Minneslådor och aktivitetsskåp som skapats har varit en tydlig framgångsfaktor. Minneslådorna 
har blivit ett väldigt uppskattade av personalen då det kan vara svårt att prata reminiscens om du t.ex. 
är ung eller inte växt upp i Sverige. Den operativa projektledaren har arbetat systematiskt med 
information och stöttning till personalen för att hjälpa personalen i arbetet med reminiscens. Idén om 
Reminiscenslådor kom ifrån en av projektledarnas kännedom om ett annat boende där de i arbetet 
med demenssjuka använt sig av ”Reminiscenspåsar” som innehöll föremål, fotografier och annat för 
att kunna samtala om gamla tider. Reminiscenslådorna är också inspirerade av de minnesväskor som 
Svenskt Demenscentrum tillhandahåller.3  
 
Delat projektledarskap 
En tydlig styrka är att vi var två projektledare där den ena benämns som administrativ/strategisk 
projektledare och den andra benämns som operativ projektledare.  
 
Den administrativa/strategiska projektledaren bidrog med kunskap om förbättringskunskap och 
erfarenheter av att stötta verksamheter i att driva systematiskt förbättringsarbete i sin verksamhet. 
Den administrativa projektledaren ansvarade för att leda styrgruppsmötena och för 
förbättringsmetodik och strategisk planering av förändringsarbetet.  
 
Den operativa projektledaren har stora kunskaper om verksamheternas kultur och arbetssätt som före 
detta enhetschef i verksamheten och dessutom en lång och gedigen erfarenhet från äldreomsorgen. 
Den operativa projektledaren arbetade i stor utsträckning med att stötta verksamheterna direkt i 
förändringsarbetet. Den operativa projektledaren genomförde möten med förbättringsledarna på 
veckobasis samt deltog vid behov och stöttade förbättringsledarna vid testernas genomförande. En 
dialog med verksamhetens enhetschefer var nödvändig för genomförandet av förändringen. Den 
operativa projektledaren stod också för utbildningsinsatser i kunskap kring reminiscens och 
personcentrerad omvårdnad till omvårdnadspersonalen under satsningen.  
 
Upplevelsen är att vi har kompletterat varandra och kreativt och prestigelöst har kunnat diskutera och 
strategiskt planera insatserna i projektet. Båda projektledarna upplever det delade ledarskapet som en 
tydlig framgångsfaktor och har upplevt fördelar såsom bredare kompetens, inspiration till nya idéer, 
personlig utveckling och effektivt användande av kompetens. Det faktum att det är viktigt med en 
öppen kommunikation och en prestigelös inställning är något som också stämmer väl överens med 
projektledarnas erfarenheter (Klinga et al., 2016). 
 
Det har beskrivits som en risk att det skulle kunna ta längre tid att nå beslut enligt en Svensk studie 
(Klinga et al., 2016) och vår erfarenhet är snarare att det är en fördel att kunna samtala om och stöta 
och blöta spörsmål, utifrån våra olika perspektiv och erfarenheter innan beslut om nästa steg tas. 
 
 
 

3http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och- arbetssatt/Reminscens/Minnesstimuleringsprojekt/ 
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Nätverk för förbättringar  
Att ha ett tydligt mandat för att genomföra förändringen, att ständigt förankra arbetet med 
verksamhetens chefer genom en styrgrupp gav oss möjlighet att arbeta långsiktigt och systematiskt. 
Detta gav också en möjlighet att förankra strukturen för förbättringsledarnätverket inför fortsatt 
förbättringsarbete. Tanken är att uppdraget som förbättringsledare roteras i arbetsgruppen med 
jämna mellanrum. Tanken är att en av de två förbättringsledarna byts ut i taget så att det alltid finns 
två reperenstanter från respektive avdelning, en ny förbättringsledare och en med erfarenhet. Att byta 
roller kan också bidra till att fler av medarbetarna får möjlighet att träna nya förmågor och nya sätt att 
arbeta tillsammans. Det är också tänkt att den gemensamma metodiken och arbetssättet skall göra att 
förbättringsledarna fungerar som facilitatorer för förbättringsarbetet (Nelson E. C., 2007, Thor et al., 
2004, Bergman, 2012).   
 
Ambitionen var att alla olika personalkategorier skulle delta i förbättringsarbetet, både 
omvårdnadspersonal, legitimerad personal och enhetscheferna. Om alla har samma information om 
det som skall göras och arbetar mot samma mål ökar möjligheterna att arbetet är framgångsrikt. 
Dessutom blir överlämning till ordinarie verksamhet lättare om alla i verksamheten är delaktiga i 
förbättringsarbetet. Det var ett problem att inte sjuksköterskorna hade tid och möjlighet att delta 
aktivt i förbättringsarbetet, detta var något som diskuterades men arbetet prioriterades inte av 
legitimerad personal, möjligtvis på grund av att de inte hade rätt information från projektledningen för 
att göra den prioriteringen. 
 
En annan brist är att nattpersonalen inte är involverad i förbättringsarbetet och det har varit svårt att 
nå ut till nattpersonalen. Om vi skall kunna möta de boende med ett personcentrerat arbetssätt är det 
viktigt att vi kan göra det dygnet runt. Det är viktigt att alla roller i mikrosystemet deltar i 
förbättringsarbetet(Nelson E. C., 2007).  

Metoddiskussion förbättringsarbete 
Initialt testade de två pilotenheterna att starta med en kartläggning utifrån 5p (Nelson E. C., 2007) ett 
arbetsblad (se bilaga 1) hade tagits fram så att all personal på enheten under ledning av 
förbättringsledarna skulle kunna diskutera frågeställningarna. Idén var att kartläggningen skulle visa 
på ett behov av det förbättringsarbete vi ville genomföra. Detta var något som snabbt övergavs då 
personalen inte alls såg meningen med att göra detta steg, personalen i pilotenheterna ville börja 
arbeta med förändringarna direkt.  

Då vi inte hade något behov av att genomföra en gap-analys och kunde motivera mål och syfte med 
förbättringen på andra sätt togs beslutet att inte genomföra 5P analysen. Kanske är 5P kartläggningen 
något som bättre lämpar sig som verktyg för det strategiska långsiktiga arbetet med att utveckla 
verksamheten. När vi startade förbättringsarbetet i hela Boende A koncentrerade vi oss på Nolans 
modell (Langely, 2009, Nelson E. C., 2007) och då det redan var bestämt vad som skulle förbättras 
kunde vi börja arbetet med att testa förändringar relativt snabbt.   

Stor vikt lades också vid att ge medarbetarna en uppfattning om kontexten för förbättringsarbetet. Vi 
fokuserade mycket på att ge en heltäckande presentation av den förändring som skulle genomföras. 
Att ge en tydlig bakgrund och visa hur förbättringsarbetet hänger ihop med övriga satsningar i 
verksamheten såsom Silviacertifieringen och föregående projekt kring personcentrerad omvårdnad var 
en tydlig framgångsfaktor. I en del enheter på Boende B påbörjades arbetet med rutinerna innan en 
presentation hade genomförts och där stötte förbättringsledarna på mer motstånd än i övriga enheter. 
Detta motstånd minskade efter att enhetens alla medarbetare lyssnat på presentationen av syfte och 
mål med projektet. Detta ger en hint om att vald strategi var framgångsrik. En tydlig framgångsfaktor 
är att de som skall arbeta med förbättringen förstår varför förbättringen behövs.  Detta får stöd av 
Langley et al som menar att medarbetarna kommer att göra motstånd så länge de inte känner sig 
inkluderade eller förstår fördelarna med förändringen (Langely, 2009). 

Nolans modell presenterades för hela personalgruppen för att alla skulle ha en gemensam bild av hur 
vi skulle arbeta med förändringarna. och förbättringsledarna fick extra stöd i arbetet med PGSA-
cykeln under de första testperioderna. Det faktum att den operativa projektledaren arbetade heltid i 
projektet och kunde lägga mycket tid på att stötta medarbetarna och särskilt stötta förbättringsledarna 
är något som ses som en tydlig framgångsfaktor.  
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Något som diskuterats flitigt i projektledningen är att inte gå in och ta över och göra jobbet åt 
medarbetarna. Ambitionen har ju varit att skapa förutsättningar för att växa i sitt medarbetarskap och 
ta mer ansvar (Bergman, 2012). Att vid behov stötta mycket i början för att främst förbättringsledarna 
skulle växa in i sin roll och ta mer ansvar för att sedan undan för undan lämna över ansvaret 
förbättringsledarna och enheterna själva. Både arbetet med nya förbättringar och upprätthållandet av 
redan införda förbättringar är beroende av att enheterna själva tar ansvar för sitt arbetssätt.  

Enheterna följer nu upp sin följsamhet till de nya rutiner som införts inom ramen för satsningen, en 
checklista har tagits fram där personalen enkelt kan mäta följsamhet till rutin. Projektledningen 
föreslår att detta arbetssätt införs som egenkontroll på Boende A. 

Metoddiskussion studien av förbättringsarbetet 
Studien av förbättringsarbetet genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 
ansats.  
 
Tolkningen av materialet gjordes av projektledarna tillsammans och analysprocessen präglades ett 
transparant tillvägagångssätt. Frågorna som nära följer studiens forskningsfrågor finns tillgängliga och 
exempel på hur analysen har genomförts finns bilagda i studien. 
 
Då respondenterna i stor utsträckning har svarat med korta meningar och många likvärdiga svar var 
materialet inte väldigt omfattande. Arbetet med att kondensera materialet var ett kort steg då i stort 
sett alla svar bedömdes vara meningsbärande enheter. Att svaren inte är långa och omfattande kan 
bero på språkförbistringar, det kan också ha andra förklaringar som vi inte vet om. Bedömningen är 
att det är viktigare att så många som möjligt ur omvårdnadspersonalen ville vara delaktiga i 
undersökningen och lämnade svar än att svaren är långa.  
 
Många av svaren som lämnats av personalen var liknade varandra och vid bearbetning kunde flera 
svar kondenseras till samma kod. Att varje kod uppkommit flertalet gånger från flera respondenter ger 
en högre tillförlitlighet (Lundman, 2011). Det kan finnas feltolkningar i analysen av materialet då båda 
projektledarna kan vara färgade av verksamheten och den kontext de befinner sig i. Men, det faktum 
att båda projektledarna har deltagit i analysen och vi har en stor samstämmighet i tolkningen av 
svaren och ett tydligt konsensusförfarande anser vi ger både en ökad överförbarhet och tillförlitlighet 
till resultaten (Lundman, 2011).  
 
Att ställa korta öppna frågor för personalen att svara på har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att få 
fram svar från hela personalgruppen, som innehåller mycket information, utan att materialet behöver 
vara särskilt omfattande. Materialet har varit relativt lätthanterligt och analysen har givit stora insikter 
kring personalens uppfattning. Det är också positivt att samtliga i personalen har varit med och svarat 
på frågorna, till skillnad från djupintervjuer som inte genomförs med alla i en personalgrupp. Samma 
undersökning kommer att användas även på Boende B och resultatet skall presenteras både för 
personalgruppen själv, och politiker och ledning. 
 
Anledningen till att endast positiva frågor ställdes i undersökningen var ambitionen att lyfta upp 
lärandet hos personalen och de positiva effekter de kan se i verksamheten och hos de boende. Detta då 
vi ville kunna använda resultatet som en motivator för fortsatt förändringsarbete (Bergman, 2012). Att 
arbeta personcentrerat är något som är en del av den svenska äldreomsorgen och inte ett självvalt 
arbete (Socialstyrelsen, 2012, Socialstyrelsen, 2013, Svensk författningssamling, 2001). Vi ville 
koncentrera oss på att lyfta de goda effekterna av förbättringarna och dessutom lyfta personalen och 
motivera dem till arbete med fortsatta förbättringar.  
 
Slutsatser 
Förbättringsmodellen är lämplig för införande av personcentrerad omvårdnad och för att införa nya 
rutiner och arbetssätt. För att lyckas behövs tid och stöd från ledningen och medarbetarna behöver 
träning, coaching och få vara delaktiga i förbättringsarbetet. En tydlig framgångsfaktor är att kunna 
lägga mycket tid på att stötta medarbetarna i förbättringsarbetet och kunna ge extra insatser kring 
kunskap.  
 
Ett delat projektledarskap kan vara en tydlig framgångsfaktor förutsatt att en öppen dialog finns. Det 
är viktigt att idéer och förslag kan både ifrågasättas och implementeras. Att leva inte bara existera har 
bidragit till att skapa förutsättningar för en lärande organisation som klarar att driva ett kontinuerligt 
förbättringsarbete på lång sikt. 
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Implikationer för förbättringsarbete 

• Tydliga mandat för projektledningen 
• Avsatt tid till arbetet i verksamheterna 
• Tydlig stöttning från enhetschefer och ledning 
• En strategisk plan för överlämning till verksamheten för förvaltning av förändringarna 

Förslag till fortsatt forskning 
Studien täcker inte de boendes egen uppfattning avseende hur förbättringen har påverkat dem. 
Studien täcker inte heller de anhörigas synpunkter på arbetssättet. Att undersöka det skulle kunna 
vara nästa steg i uppföljning av förbättringsarbetet. Det vore också intressant att undersöka vad som är 
viktigast för de boende själva, att göra aktiviteter eller något annat?  
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